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Reálná možnost získání dotací na:



Vybavení (technologie) kompostáren, systémů pro separaci a svoz odpadů, sběrných dvorů
apod.
V rámci této výzvy NEJSOU podporovány jakékoliv stavební práce! Jedná se pouze o vybavení.

Oblast podpory:
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží


4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
o systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské
činnosti. Biologicky rozložitelné komunální odpady musí tvořit minimálně 50% kapacity
systému pro separaci a svoz,
o systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů.
Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu musí tvořit minimálně 50%
kapacity systému pro separaci a svoz.
o vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na překládání směsného komunálního odpadu
nebo separovaného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu
které budou dále směřovat k dalšímu materiálovému či energetickému využití (svozová
technika pro převoz odpadů bez podpory z OPŽP),
o vybavení (s navýšením kapacity) zařízení na úpravu plastů, papíru, skla, textilu,
nápojových kartonů, biologicky rozložitelných odpadů, nebezpečných odpadů a
objemných odpadů umožňující kvalitnější zpracování s cílem zlepšení následného
materiálového či energet. využití těchto odpadů (např. dotřídění, granulace, drcení, praní
atd.), jeho zpracování na finální produkt a/nebo přímo zařízení pro materiálové využití
uvedených složek odpadů. Komunální odpad min. 50% kapacity,
o vybavení (s navýšením kapacity) dotřiďovacích linek pro separaci odpadů. Komunální
odpad min. 50% kapacity,
o vybavení (s navýš. kapacity) bioplynových a biofermentačních stanic pro zpracování
bioodpadů – projekty s minimálně50 % vsázky BRKO které, zahrnují další systémové
prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový
systém svozu a/nebo třídění,

o

o



vybavení (s navýšením kapacity) kompostáren, kde podíl zpracovávaných BRKO tvoří
min. 50 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z
nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění,
vybavení (s navýšením kapacity) sběrných dvorů,

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
o realizace průzkumných prací, analýz rizik – konkrétní oblasti, případně pro problémová
území obsahující více než jedno kontaminované místo.

Společné podmínky pro oblasti podpory 4.1 i 4.2
Oprávnění příjemci podpory:












Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst
Svazky obcí
Kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů
Státní podniky, státní organizace
Příspěvkové organizace – stát
Vysoké školy
Občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti
Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými
veřejnoprávními subjekty
Obchodní společnosti a družstva vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými
veřejnoprávními subjekty
Obchodní společnosti a družstva vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými
veřejnoprávními subjekty
Podnikatelské subjekty - FO

Forma a výše podpory:




Dotace ve výši max. 90% celkových způsobilých veřejných výdajů (pouze v případě obecních
sběrných dvorů, kompostáren a při pořízení kompostérů pro občany), jinak je dotace
omezena tzv. veřejnou podporou, tzn. max. výše podpory 25 – 45 % celkových způsob.
výdajů
Minimální způsobilé výdaje: 500 tis. Kč

Období realizace projektů:
2014 -2015 (žádosti o platbu nejpozději do 30. 11. 2015)

